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Oppsummering 
Styret ble orientert om sengekapasitets-/dagbehandlingsprosjektet i adm. direktørs 
orientering til møte 20.09.2017 (sak 54/16). 
 
Kapasitetsprosjektet ble opprettet med en overordnet målsetting om bedre utnyttelse av 
eksisterende areal.  Prosjektet skal legge til rette for opprettelse av en dagpost, bedre 
forholdene for nyfødtavdelingen, etablere fagsamarbeid på tvers av klinikker, utjevne belegg 
for å imøtekomme korridorutfordringene, legge til rette for ytterligere bruk av kommunale 
ØH plasser og bistå til en netto økonomisk gevinst. En overordnet tanke er å se fremover 
mot SUS 2023 i organisering av større poster og samarbeid mellom fag.   Det ble 
gjennomført en omfattende prosess i foretaket for å komme frem til en løsning som først og 
fremst var forankret i faglig forsvarlighet og gjennomførbarhet.  Etter involvering av 
avdelinger, klinikker og arbeidsgrupper i seksjonene berørt av endringene, kom prosjektet 
frem til et alternativ som har lagt vekt på: 

• Legge til rette for gjennomførbarhet (begrense endring og omstillingsbehov) 
• Etablere dagpost (5H) 
• Samle fagmiljø med overlappende pasientkategorier – ortogeriatrisk samarbeid 1A  

(4 senger) 
• Redusere kostnader og øke inntekter i foretaket  

 
Det har i mindre grad latt seg gjøre å legge vekt på: 

• Redusere og jevne ut beleggsprosent for bedre korridorhåndtering (full utnyttelse av 
areal) 

• Samle flere fagmiljøer for bedre sambruk av kompetanse og kortere avstander  
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Det endelige forslaget innebærer en netto årlig gevinst på driftskostnader med 9 730 574 
kroner, fordelt på en netto økonomisk gevinst bemanning 6 134 000 kroner og netto 
forventet inntektsøkning 3 596 574.  Det er beregnet et behov for investeringer til etablering 
av dagpost til 1 430 000 kroner. Forslaget innebærer en samlet reduksjon på 14 senger 
fordelt på 5 ortopedi, 4 geriatri og 5 barn og ungdom (det legges til rette for 
«bufferkapasitet» i forbindelse med ekstra sengebehov i infeksjonssesong). Det medfører 
også en netto reduksjon av 11.4 stillinger (redusert 13.6 ortopedi og økt 2.2 dagpost).   Egne 
arbeidsgrupper arbeider videre med å detaljere og implementere endringene, inkludert 
vurdering av behov for ytterligere ROS analyser: 

o Gruppe for etablering av dagposten. 
o Etablere Ortogeriatrisk tilbud. 
o Tilbud til endokrinkirurgiske pasienter Hode Hals klinikken. 

 
Det legges opp til at tiltakene iverksettes så fort det lar seg gjøre over ferien og senest 
16.10.2017, saken skal ferdigbehandles i løpet av mars/april-17.  Styringsgruppen legger opp 
til at oppussing av 3B er ferdig i løpet av august (eget prosjekt).  


